Pokrycie efektów uczenia siĊ okreĞlonych w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji przez efekty kierunkowe
Kierunek studiów: Socjologia ekonomiczna
Poziom ksztaácenia: studia I stopnia
Profil ksztaácenia: ogólnoakademicki
Kod skáadnika
opisu Polskiej
Ramy
Kwalifikacji

Efekty uczenia siĊ okreĞlone w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji

Socjologia ekonomiczna

P6S_UK

WIEDZA
w zaawansowanym stopniu – fakty, obiekty i zjawiska w spoáeczeĔstwie oraz dotyczące ich metody i
teorie wyjaĞniające záoĪone zaleĪnoĞci miĊdzy nimi, stanowiące podstawową wiedzĊ ogólną z zakresu
nauk socjologicznych oraz ekonomii i finansów tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane
zagadnienia szczegóáowe w obrĊbie subdyscyplin
fundamentalne dylematy wspóáczesnej cywilizacji; podstawowe ekonomiczne, prawne, etyczne i inne
uwarunkowania róĪnych rodzajów dziaáalnoĞci zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym
podstawowe pojĊcia i zasady z zakresu ochrony wáasnoĞci przemysáowej i prawa autorskiego;
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju róĪnych form przedsiĊbiorczoĞci
UMIEJĉTNOĝCI
wykorzystywaü posiadaną wiedzĊ – formuáowaü i rozwiązywaü záoĪone i nietypowe problemy oraz
wykonywaü zadania w warunkach nie w peáni przewidywalnych przez:
wáaĞciwy dobór Ĩródeá oraz informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i
syntezy tych informacji
dobór oraz zastosowanie wáaĞciwych metod i narzĊdzi, w tym zaawansowanych technik informacyjnokomunikacyjnych
komunikowaü siĊ z otoczeniem z uĪyciem specjalistycznej terminologii;
braü udziaá w debacie – przedstawiaü i oceniaü róĪne opinie i stanowiska oraz dyskutowaü o nich;
posáugiwaü siĊ jĊzykiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Ksztaácenia JĊzykowego

P6S_UO

planowaü i organizowaü pracĊ indywidualną oraz w zespole
wspóádziaáaü z innymi osobami w ramach prac zespoáowych (takĪe o charakterze interdyscyplinarnym)

P6S_UU

samodzielnie planowaü i realizowaü wáasne uczenie siĊ przez caáe Īycie
KOMPETENCJE SPOàECZNE

P6S_WG
P6S_WK

P6S_UW

Odniesienie do efektów
uczenia siĊ dla kierunku
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K_W01, K_W02, K_W03,
K_W04, K_W05, K_W06,
K_W09, K_W12
K_W07, K_W08, K_W10,
K_W11
K_U01, K_U02, K_U03,
K_U04, K_U05, K_U06,
K_U07, K_U08
K_U09, K_U10, K_U11,
K_U12
K_U13, K_U14
K_U15

P6S_KK
P6S_KO
P6S_KR

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treĞci;
uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasiĊgania
opinii ekspertów w dziedzinie nauk socjologicznych oraz ekonomii i finansów w przypadku trudnoĞci z
samodzielnym rozwiązaniem problemu
wypeániania zobowiązaĔ spoáecznych, wspóáorganizowania dziaáalnoĞci na rzecz Ğrodowiska
spoáecznego;
inicjowania dziaáania na rzecz interesu publicznego;
myĞlenia i dziaáania w sposób przedsiĊbiorczy
odpowiedzialnego peánienia ról zawodowych, w tym:
przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych
dbaáoĞci o dorobek i tradycje zawodu

ObjaĞnienie symboli:
P6S_WG/P7S _WG – kod skáadnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K (przed podkreĞleniem) - kierunkowe efekty uczenia siĊ
K_W – kierunkowe efekty uczenia siĊ w zakresie wiedzy
K_U – kierunkowe efekty uczenia siĊ w zakresie umiejĊtnoĞci
K_K – kierunkowe efekty uczenia siĊ w zakresie kompetencji spoáecznych
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia siĊ
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K_K01, K_K02
K_K03, K_K05
K_K04, K_K06

